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UCHWAŁA Nr … … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia… … … … … … r. 

 

w sprawie: przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe 

na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. 2013r., poz. 594 j.t.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182 j.t.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie 

Miasta Milanówka (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego 

rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 

do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje; 

2. Rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Milanówka – należy przez to rozumieć 

rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Milanówka, w których minimum jedno                   

z rodziców/opiekunów posiada na terenie Miasta Milanówka zameldowanie na pobyt 

stały oraz minimum jedno z rodziców/opiekunów rozlicza się z Urzędem Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim; 

3. Dziecku - należy przez to rozumieć, dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko 

znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, 

gdy dziecko uczy się lub studiuje; 

4. Milanowskiej Karcie Rodziny 3+ - należy przez to rozumieć dokument 

potwierdzający prawo do korzystania z uprawnień wynikających z programu 

wydawany członkom rodziny wielodzietnej. 

 

                                                            § 2. 

 

1. Uchwała niniejsza ma na celu:  

a) promocję modelu rodziny wielodzietnej jako jednej z form przeciwdziałania 

problemom demograficznym kraju, 

b) propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny, w szczególności jako inwestycji                 

w przyszłość społeczeństwa, 

c) zwiększenie dostępności do zajęć dla  dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,  

d) umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, 

e) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych, 

f) wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowania dziecka, 

g) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzielnych. 

 

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto 

Milanówek, które daje możliwość promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz 

kształtowania pozytywnego jej wizerunku i udzielenia jej potrzebnego wsparcia. 

 



                                                                  § 3. 

 

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu materialnego. 

 

                                                                         § 4. 

 

Program przewiduje wsparcie rodzin wielodzietnych w następujących formach: 

 

1. umożliwienie dzieciom i młodzieży z  rodziny wielodzietnej bezpłatnego dostępu 

do zajęć i warsztatów organizowanych przez Milanowskie Centrum Kultury; 

2. umożliwienie dzieciom z rodziny wielodzietnej dostępu do oferty Przedszkola               

nr 1 w Milanówku poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen; 

3. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z bezpłatnej komunikacji 

miejskiej w Milanówku; 

4. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty kina w Centrum 

Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od 

obowiązujących cen biletów; 

5. umożliwienie dzieciom i młodzieży z rodziny wielodzietnej dostępu do wybranych 

zajęć w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% 

zniżki od obowiązujących cen, 

6. umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania na preferencyjnych 

zasadach z pływalni „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 

zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów. 

 

 

§ 5. 

 

Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa                          

w § 3 wprowadza się Milanowską Kartę Rodziny 3+, której wzór oraz zasady wydawania                  

i korzystania określi Burmistrz Miasta Milanówka w drodze zarządzenia. 

 

                                                                         § 6. 

 

Uzyskanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica/opiekuna 

prawnego/osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej 

według wzoru, określonego przez Burmistrza Miasta Milanówka w drodze zarządzenia. 

 

 

                                                                        § 7. 

 

 

W realizacji uchwały dopuszcza się udział podmiotów z sektora prywatnego. 

                                                                         

                                                                        § 8. 

 

Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane będą                    

z budżetu Miasta Milanówka, przekazywane jako dotacje celowe OPS na realizację programu. 

 

                                                                       

 



                                                                       § 9. 

 

1. Jednostką  koordynującą realizację programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej                

w Milanówku. 

2.  Jednostki organizacyjne stosujące formy wsparcia wynikające z realizacji działań 

określonych w niniejszej uchwale zobowiązane są do przedstawienia koordynatorowi 

rocznej informacji o kosztach realizacji i liczbie osób korzystających w terminie do 31 

marca za rok poprzedni. 

3. Koordynator programu przedstawi Radzie Miasta Milanówka informację o realizacji 

uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 30 kwietnia po upływie danego roku 

budżetowego. 

 

                                                                        § 10. 

 

Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Milanówka . 

                                                                         

§ 11. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 12. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego             

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

 

 

Przewodnicząca 

     Rady Miasta Milanówka 

                                                                        

                                                                                           mgr Maria Sobczak                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest 

opracowanie i realizacja programów osłonowych. Mając na uwadze szczególne potrzeby 

rodzin wielodzietnych przedstawia się program wsparcia dla rodzin wielodzietnych 

zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka.  

Program zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych w celu wzmocnienie pełnienia funkcji 

rodziny oraz wyrównania dostępu do dóbr kultury, edukacji, rekreacji poprzez zastosowanie 

ulg. Program kierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu 

materialnego i jest elementem promocji rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wydanie 

Milanowskiej Karty Rodziny 3+, która uprawniać będzie do określonych w uchwale ulg. 

Z danych statystycznych wynika, iż na terenie Miasta Milanówka zamieszkuje 220 rodzin 

wielodzietnych w których jest 685 dzieci w wieku do 24 roku życia. 

Przewiduje się, iż w skali roku koszt ulg i zniżek w ramach programu wyniesie ok. 222 426 zł 

 

1. Milanowskie Centrum Kultury 

Bezpłatny udział w zajęciach i warsztatach  

Miesięczny koszt karnetu 35zł 

Zakładamy uczestnictwo 50 dzieci x 35zł x12 m-cy = 21.000zł 

2. Przedszkole nr 1 w Milanówku 50% zniżka 

Zakładamy uczestnictwo 23 dzieci 

Od godz. 13.00 do godz. 17.00     

23 dzieci x 0,50 zł x 21 dni x 11 m-cy x 4 godz = 10 626 zł 

3. Komunikacja Miejska  

Bezpłatnie 

Zakładamy, że skorzysta z tego wsparcia 25% uprawnionych 

Trasa po Milanówku  

170 dzieci x 1zł (koszt biletu) x 2 wyjazdy w miesiącu x 12 m-cy = 4.080zł 

106 dorośli x 2zł (koszt biletu) x 2 wyjazdy w miesiącu x 12 m-cy = 5.088zł 

Trasa poza Milanówkiem 

170 dzieci x 1.50zł (koszt biletu) x 2 wyjazdy w miesiącu x 12 m-cy = 6.120zł 

106 dorośli x 3zł (koszt biletu) x 2 wyjazdy w miesiącu x 12 m-cy = 7.632zł 

Łączny koszt 22.920 zł 

4. Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, 

oferta kina 50% zniżki 

Zakładamy, że skorzysta z tego wsparcia 50% uprawnionych 

2D 340 dzieci x 8.50zł x 1 wejście w miesiącu x 12 miesięcy = 34.680zł 

2D 212 dorośli x 10zł x 1 wejście w miesiącu x 12 miesięcy = 25.440zł 

            Razem  60.120 zł 

5. Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim 

            oferta zajęć 50% zniżki 

( zajęcia plastyczne, rysunek i malarstwo, fotograficzne, literackie, teatralne, 

szachy, zajęcia dla maluchów) 

Zakładamy, że skorzysta z tego wsparcia 20% uprawnionych 

137 dzieci x 48 zł/m-c (średni koszt karnetu) x 12 m-cy = 79 488 zł 

 

  



6. Pływalnia „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim 50% zniżki 

Zakładamy uczestnictwo 50% uprawnionych 

340 dzieci x 3,50zł x 1 wejście w miesiącu x 12 miesięcy = 14.280zł 

212 dorośli x 5,50zł x 1 wejście w miesiącu x 12 miesięcy = 13.992zł 

Łączny koszt  28.272zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: E. Ciesielska 

 


